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Rua General OsorioRua Gelson PellinRua Francisco Alves

Rua Laurindo Flavio Scope!Rua Generoso Jose dos Reis Rua Joao Maria de Lara

Rua PixinguinhaRua Orides Parana de OliveiraRua Miguel Dias Vilalba

Rua Bruno WingertRua Ver. Ondino Alves dos AnjosRua Pocedonio G. Bandeira

Rua Ceara

Total aproximado de mas no bairro = 6.462 metros

4.4. Bairro Vila Catarina

Logradouros e vias

Rua Fabio MattosRua Arthur Januario Angonesi Rua Carmen Miranda

Rua Lovodino Dali OnderRua Joaquim Maria MachadoRua Gomercindo Palagi

Rua Pedro Fortunato GiustiRua Miguel Julio AuthRua Luiz Pedro Giusti

Rua Presidente Tancredo NevesRua Prefeito Percy Schreiner Rua Presidente Costa e Silva

Rua Ver. Ondino Alves dos AnjosRua Ver. Arlindo Dali OnderRua Valdemar Giusti

Total aproximado de ruas no bairro = 5.490 metros

4.5. Bairro Jardim Fronteira

Logradouros e vias

Rua AngicoRua AlecrimRua Acacia

Rua CanelaRua Belarmino Leolino Pezzini Rua Caju

Rua CedroRua CatuabaRua Castanheira

Rua CidreiraRua ChoraoRua Cerejeira

Rua das OrquideasRua das CameliasRua Cinamomo

Rua FigueiraRua das Palmeiras Rua Extremosa
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Rua HibiscoRua GrevilhaRua Flamboyant

Rua JasminRua Imbuia Rua Ipe

Rua Maria Edith AngoneseRua MarfimRua Magabeira

Rua PinheiroRua PerobaRua Paineira

Rua SibipirunaRua Seringueira

Total aproximado de ruas no bairro = 5.745 metros

4.6. Bairro Vila Aurora

Logradouros e vias

Rua Arnaldo SorensemRua Angelo MilaniAvenida Ramalho Piva

Rua Egildo PasaRua Carmelino Rodrigues Teles Rua 54

Rus Isvaldina BarcellosRua Inorina de Quadra de LimaRua Francisco Batistella

Rua Luiz Rui LeiriaRua Laurindo Flavio ScopelRua Jose Muller

Rua Primitive Baltazar FloresRua Presidente Tancredo NevesRua Parana

Rua Theresa dos SantosRua Rocha FilhoRua Belem

Rua ComunitariaTravessa Atalfo AlvesTravessa Assis Valente

Rua 16Travessa Santo Antonio

Total aproximado de ruas no bairro = 3.965 metros

4.7. Bairro Imbauvas

Logradouros e vias

Rua PiauiRua FlorianopolisRua Maria F. Pastorio

Rua Belo HorizonteRua Antonio Dias OrtegaRua Alagoas

Rua CuritibaRua TeresinaRua Brasilia
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Rua JacarezinhoRua Rio Grande do Sul Rua Espirito Santo

Rua MaceioRua Jandir Lorini Rua Londrina

Rua Minas Gerais Rua ParaRua Projetada C

Rua Thomas RechRua Projetada DRua Porto Alegre

Total aproximado de ruas no bairro = 8.560 metros

4.8. Bairro Jardim Arisi

Logradouros e vias

Rua Dona MariquinhaRua Casemiro Milani Rua do Parque

Rua Gov. Parigot de SouzaRua Gov Leonel de Moura BrizolaRua Dona Ziza

Rua Leonilda Santos da SilvaRua Julio AnacletoRua Gunter Max Busse

Rua Romaldo Rubem SchneiderRua Mozir Artur Prunzel

Total aproximado de ruas no bairro = 680 metros

4.9. Bairro Princesa Isabel

Logradouros e vias

Rua Adalberto IserRua Asta Martinhago CorreiaAvenida Jesuino T. de Andrade

Rua Aurora Spanholi SguareziRua Antonio Genesio ScalonRua Afonso Adamante

Rua do RosarioRua Dom Pedro IRua Barao do Rio Branco

Rua Frederico MartinhagoRua Eng. Romero GilRua Elizete Scalon

Rua Herculano SguareziRua Gov. Bento Munhoz da RochaRua Gongalves Dias

Rua Jose CorbariRua Joao ScalonRua Joao Maria Correa

Rua Luiza Carloto de SaRua Luiz OrtegaRua Luiz Alvino Scalon

Rua Maria Candida de Sa ScalonRua Marechal FlorianoRua Marechal Deodoro
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Rua Marino MinettoRua Maria ScalonRua Maria Gertrudes Ortega

Rua Pedro Pereira de SaRua Pedro Onor AngoneseRua Pedro Desiderio Pastorio

Rua Prof. Noemi G. SguareziRua Princesa IsabelRua Presidente Vargas

Rua Rui BarbosaRua Prof Luci Zotto Ferreira Rua Republica Argentina

Rua Waldemiro Petry MachadoRua Sebastiao Loureiro de Lima Rua Tiradentes

Total aproximado de ruas no bairro = 17.270 metros

4.10. Bairro Novo Horizonte

Logradouros e vias

Rua DouradosRua CuiabaRua Bahia

Rua GoiasRua FortalezaRua Espanha

Rua AmazonasRua Santa CatarinaRua Havai

Total aproximado de ruas no bairro = 2.745 metros

4.11. Bairro Vila Alta

Logradouros e vias

Rua Tancredo NevesRua Lodovino Dali OnderRua Kakareko

Rua Eloiny S. MilaniRua Irene Bedin

Total aproximado de ruas no bairro = 1.039 metros

4.12. Bairro das Araras

Logradouros e vias

Rua Bem-Te-ViRua Beija-FlorRua das Andorinhas

Rua dos AndradeRua das ArarasRua Colibri
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Rua dos Sabias Rua Gralha AzulRua dos Canaries

Rua Joao-de-Barro

Total aproximado de ruas no bairro = 1.638 metros

4.13. Loteamento Passo Fundo

Logradouros e vias

Rua Cristiano WagnerRua Antonio dos Santos FilhoRua Acre

Rua SergipeRua Edgar Galvani Rua Mario Dinoh Machado

Rua Piaui

Total aproximado de ruas no loteamento = 1.127 metros

4.14. Centro

Logradouros e vias

Rua 14 de NovembroAvenida Jesuino T. de AndradeAvenida Brasil

Rua Antonio CordeiroRua Afonso ArrecheaRua 7 de Setembro

Rua Eloina Alves SchreinerRua Eloy Alves dos AnjosRua Duque de Caxias

Rua SeringueiraRua Gov. Parigot de SouzaRua Gov. Bento Munhoz da Rocha

Rua Marechal DeodoroRua Jose de Alencar Rua Leao Neumann

Rua Pref. Percy SchreinerRua Pref. Armando FassiniRua Marechal Floriano

Rua Rui BarbosaRua Republica ArgentinaRuua Presidente Vargas

Travessa SchreinerTravessa Maysa MatarazzoRua Santos Dumont

Rua Dom Pedro I

Total aproximado de ruas no bairro = 10.736 metros
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4.15. Bairro Parque Industrial

Logradouros e vias

Rua Orlando Larssen Rua Juarez Gabriel Bandeira Rua Sao Paulo

Total aproximado de ruas no bairro = 508 metros
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5. DA LOCALIZAQAO PARA TRANSPORTE ATE A DESTINACAO FINAL

Local de Destinacao de Licitantes da Regiao Distancia do Munlcipio
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6. DA COMPOSigAO DE VALORES DE REFERENCIA E INDICADORES

Para a composigao de valores referencias para a formatagao da planilha de custos estimada na prestagao 
dos servigos de coleta e transporte, como base para elaboragao do termo de referencia em questao foi 
norteado nos custos com insumos, mao de obra especializada, equipamentos, investimentos estruturais e 
pessoais, depreciagao, quilometragem de percurso entre outros coeficientes que se encontraram apreciados 
na planilha.

6.1. Da Formulagao de Custos com Pessoal

Os dados relevados para o baseamento dos custos com mao de obra foram calculados levando-se em 
conta os indicadores constantes na Convengao Coletiva de Trabalho para Motoristas de Transporte 
protocolada em 12 de abril de 2021, sob numero de registro no MTE PR000848/2021.

Ja para os calculos com os coletores foi utilizada a Convengao Coletiva de Trabalho protocolada em 01 de 
fevereiro de 2021, sob numero de registro no MTE PR000326/2021.
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Ainda para os calculos gerais e de insalubridade, utilizou-se o piso do Salario Minimo Nacional, e ainda 
todos os encargos sociais como INSS, FGTS, indenizatorios, ausencias legais entre outros para a previsao 
de custos.

Para a prestagao dos servigos com o padrao minimo exigido sao estimados a utilizagao de 01 (um) 
motorista e 04 (quatro) coletores.

6.2. Da Formulagao de Custos com Despesas Gerais

A planilha de formagao de custo indica ainda, despesas gerais consideradas necessarias para a prestagao 
dos servigos, estes podendo ser variaveis, sendo dentre eles: custo do imovel, mobiliario, treinamentos, 
assessoria de responsabilidade tecnica e contabil, licengas, honorarios, e outras despesas indiretas como 
agua, luz, internet entre outros.

6.3. Da Formulagao de Custos com EPI's

A planilha de formagao de custo em anexo apresenta tambem os parametros de calculo considerados para 
os itens de custo com equipamentos de protegao individual, obrigatorios ao motorista e coletores, com 
valores unitarios referenciados nas tabelas em anexo emitidos pelo Departamento de Compras desta 
municipalidade, atraves de pesquisas de prego efetivadas com potenciais fornecedores destes 
equipamentos.

6.4. Da Formulagao de Custos Variaveis com a Frota

A planilha indica os coeficientes de consume considerados para os itens de custo variavel: combustivel, 
lubrificantes, pneus e recapagens, licengas e seguros, e ainda servigos de terceiros, para calculos com 
1PVA, utilizou-se o valor de 1% como aliquota definida pela Secretaria da Fazenda, e os valores de 
referencia emitidos pelo responsavel da Frota Municipal de Veiculos, atraves de pesquisas de prego 
efetivadas com prestadores de servigos do municipio e potenciais fornecedores destes insumos.

6.5. Da Formulagao de Custos do Caminhao Coletor

A planilha de formagao de custo apresenta tambem os parametros de calculo considerados para custos de 
capital, como: a depreciagao de veiculos, custos mensais de investimento, valor amortizado do custo total 
do equipamento, taxagao com base na Selic de 3% ao ano.

Para tabulagao em evidencia, foram relacionados veiculos do municipio com vida util em equidade ao 
solicitado de maximo de 15 anos, onde ainda foram registradas as avaliagoes dos mesmos atraves da tabela 
PIPE, ainda licenciamentos e seguros obrigatorios. Para comparagao e estimativa de custos com o 
equipamento coletor foram valorados pregos de venda em sites desta fmalidade e comparados aos veiculos 
pertencentes ao municipio com a capacidade operacional e idade similares aos mesmos, conforme tabelas 
em anexo emitidas pelo controle de frotas.

Ainda para os calculos do veiculo e do equipamento foi utilizada a Tabela de Depreciagao Gerencial da 
Receita Federal do Brasil, como abaixo:
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DEPRECigAO GERENCIAL

VIDA UTIL (Meses) TAXA ANUALBENS

Imovel 300 4%

10%Maquinas e Equipamentos 120

20%Veiculos 60

10%Moveis 120

20%Computadores 60

6.6. Da Remuneragao e da Tributagao dos Servigos

A planilha de formagao de custo privilegia o lucro maximo sobre o custo total dos servigos prestados sem 
tributagao, isto para compensagao dentro dos padroes operacionais estabelecidos, como pelo retorno de 
todos os investimentos previstos para inicio e durante todo o prazo de contrato estabelecido.

Esta contempla tambem como tributes sobre o custo total dos servigos: o percentual de 6,65 % a titulo de 
Imposto sobre a receita bruta. Em caso de a contratada estar em regime diferenciado de tributagao, a 
mesma devera preencher no campo dos tributes e justificar na planilha de forrnagao de custos.

6.7. BDI

Para composigao dos valores da formula do BDI (Bonificagoes e Despesas Indiretas) que sera aplicada 
sobre o custo direto estimado e trara o resultado no prego do servigo, foram baseados em bibliografias que 
apontam variadas taxas, alem de serem inumeros os fatores que podem influenciar as taxas praticadas 
pelas empresas, podendo ser citados: estrutura da empresa, numero de obras que a empresa esteja 
executando no periodo, complexidade e prazo, bem como o faturamento da empresa. Assim, para se 
compor as taxas, existe uma enorme dependencia de base dos gastos de cada empresa, os quais sao 
extremamente variaveis em fungao do seu porte e dos contratos que sao por ela administrados.

Assim, constata-se que adotar uma equagao para o calculo e quase que imensuravel para o gestor publico, 
pois este nao conhece, a priori, qua! o faturamento e a estrutura de custos da empresa que ganhara a 
licitagao e/ou executara o servigo.

Deste modo, considera-se de bom senso utilizar como base alguns aspectos regionais de contratagoes do 
objeto pertinente a esta solicitagao, bem como apontamentos trazidos no Acordao 2.622/2013 do Tribunal 
de Contas da Uniao.

6.7.1. Da formula para calculo de BDI

Para se determinar o BDI base, estabeleceu-se a formula do TCU-Plenario:

BDI = {[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1

Onde:

AC corresponde as taxas da administragao central;
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■ SRG corresponde as taxas de seguros, riscos e garantias;

■ L corresponde as taxas de lucro ou remuneragao;

■ DF corresponde as taxas de despesa financeira;

■ T corresponde as taxas de incidencia de tributes.

6.7.1.1. Administragao central

Para a taxa de administragao central, que sao os custos indiretos, relatives as atividades de diregao da 
empresa, diante das variaveis entendidas neste, tais como custos da area administrativa, financeira, 
contabil, compras, recursos humanos e demais custos, fora valorado, haja visto que como supracitado que 
tais valores sao ate nao mensuraveis pelo gestor publico, e que o Acordao do TCU ja citado traz no ano de 
2013 um valor medio de 3,45%, entende-se portanto ser de bom sense utilizar a taxa de Administragao 
Central de 6,0%.

6.7.1.2. Seguros, Riscos e Garantias

Conforme estabelecido no Acordao 2.622/2013 do TCU e em fungao de que os seguros, riscos e garantias 
nao sao usualmente discriminados nas planilhas orgamentarias dos servigos de coleta de Residues Solidos 
Urbanos (RSU), portanto diante deste adotou-se um indice medio de 1,0%, onde refendo Acordao 
apresenta a media alta de 0,82%.

6.7.1.3. Lucro

Visto que o lucro e a remuneragao do empresario pelo desenvolvimento de uma atividade economica, e 
ainda, que esta relacionada com uma recompensa ou bonificagao que a Administragao Publica esta 
previamente disposta a pagar pela execugao da determinada atividade dentro dos padroes de mercado.

No Brasil, o IPEA, orgao do ministerio do planejamento, definiu com base em pesquisa especifica, em 15% 
(quinze por cento). A Receita Federal tambem presume a lucratividade de empresas prestadoras de servigos 
variando entre 8,0% e 32%.

Diante dessas variaveis e como o valor do contrato preve um valor consideravel pelo porte do municipio foi 
considerada a taxa de lucro de 15%, haja visto a disposigao do orgao ministerial de planejamento IPEA.

6.7.1.4. Despesas Financeiras

Despesas financeiras sao gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade de 
financiamento exigida pelo fluxo de caixa do servigo. Sao despesas que ocorrem sempre que os 
desembolsos acumulados forem superiores as receitas acumuladas, sendo correspondentes a perda 
monetaria decorrente da defasagem entre a data de efetivo desembolso e a data do recebimento da medigao 
dos servigos. De acordo com a jurisprudencia do TCU, a taxa SELIC e a mais adequada para a 
remuneragao deste encargo.

As despesas financeiras sao calculadas pela seguinte formula:

DF=(l+i)A(DU/252)-l

Onde:

i corresponde a taxa de juros anual, neste caso adotado a taxa SELIC;
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■ DU corresponde media de dias uteis entre data de pagamento prevista no contrato e a data final do 
periodo de adimplemento da parcela.

Para as despesas financeiras, foi adotado a Taxa Selic do mes de agosto, divulgada pelo Banco Central em
5,75% ao ano. Para os dias uteis (DU), foram considerados 10 dias.

6.7.1.5. Impostos

Os tributes que geralmente incidem sobre o faturamento (receita bruta), de um serviqo de coleta de 
residues e que sao inseridos no BDI compreendem o Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS), o 
Programa de Integragao Social (PIS) e a Contribuigao Social para Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS).

De acordo com o que consta na Lei Municipal 1.624/2003 que estabelece o Codigo Tributario, a aliquota de 
ISS flea estabelecida em 3%, caso o licitante tenha uma aliquota maior devido ao seu regime, deve cotar e 
comprovar conforme a sua legislagao.

A legislagao tributaria estabelece que essas contribuigoes tern como base de calculo a receita bruta ou o 
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa juridica, 
independentemente de sua denominagao ou classificagao contabil (arts. 2° e 3° da Lei 9.718/ 1998 e art. 1° 
da Lei 10.833/2003).

Como o valor do contrato e baixo, as aliquotas adotadas foram de 0,65% a titulo de PIS e de 3,00% de 
COFINS, considerando que a empresa esteja no regime de incidencia cumulativa. Caso o licitante tenha 
uma aliquota maior devido ao seu regime, deve cotar e comprovar conforme a sua legislagao.

Verifica-se por fim em planilha que o resultado de calculo do BDI no processo ficara em 26,18%, 
conforme o somatorio dos itens que o compoe, aplicados junto as formulas.

7. DOS OBRIGAQOES DOS SERVIQOS DE COLETA E TRANSPORTE ATE A DESTINAQAO FINAL

A coleta e o transporte ate o destine final dos residues gerados que constituem este objeto sao de 
exclusiva responsabilidade da contratada.

Ao realizar o transporte dos residuos, alem de estar de posse da documentagao exigida pelas 
normas vigentes, devera identificar o veiculo transportador, ficando a mesma obrigada a disponibilizar 
motorista qualificado.

A contratada oferecera a contratante romaneio (MTR - Manifesto de Transporte de Residuos) de 
retirada dos residuos, especificando a classe, tipologia e respectiva quantidade coletada, aplicando-se este 
procedimento para todas as coletas efetuadas.

A contratada transportara os residuos atraves de frota propria (resguardando o direito de 
contratagao de terceiros), conforme Autorizagoes e Licengas Ambientais de Operagao, expedidas pelos seus 
orgaos fiscalizadores que Ihe competem, conforme o caso.

A contratada se obriga a prestar os servigos dentro das exigencias dos orgaos ambientais federais, 
estaduais e municipais, com mao-de-obra especializada e qualificada, equipamentos, utensilios, brucks, 
veiculos, entre outros, para a competente execugao dos servigos.

A contratada se obriga a cumprir todas as normas, procedimentos, disposigoes e demais resolugoes 
atinentes, bem como se obriga a cumprir a todas as determinagbes que vierem a existir relacionadas ao

a)

b)

c)

d)

e)

*)
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objeto do presente instrumento, responsabilizando-se pelos danos, que objetivamente ou subjetivamente, 
dolosa ou culposamente, venha causar a contratante, ou a terceiros.

A contratada suportara integralmente as despesas de alimentagao, hospedagem, deslocamento e 
transporte dos seus empregados, prepostos e contratados para a execugao dos servigos, bem como os 
respectivos riscos.

A contratada fara com que seus empregados e/ou prepostos trabalhem devidamente uniformizados 
e protegidos por EPI’s (Equipamentos de Protegao Individual) necessaries ao trabalho e ao risco existente, 
obedecendo as normas de seguranga e medicina do trabalho, conforme legislagao em vigor, eximindo, toda 
e qualquer responsabilidade que possa recair sobre o contratante.

g)

h)

i) A contratada e a unica responsavel administrativa e financeiramente, por eventuais danos causados
ao meio ambiente e a qualquer pessoa em razao de contaminagao, acidentes ou qualquer outro fato
decorrente da execugao da prestagao dos servigos, desde o momento da coleta e durante o transporte ate a 
destinagao final dos residuos solidos.

A contratada assume inteira responsabilidade por todos os impostos que recaem ou venham a 
recair sobre os equipamentos utilizados bem como aqueles decorrentes da atividade e dos servigos 
prestados.

j)

Cada veiculo compactador devera ser acompanhado de uma equipe de 01 (um) motorista e de, nok)
minimo, 04 (quatro) coletores, devendo cada caminhao dispor de pas e vassouras.

Os coletores deverao apanhar e transportar os recipientes com preocupagao, esvazia-los 
completamente, com cuidados necessarios para nao danifica-los e evitar a queda de lixo nas vias publicas, 
e repor ao local de origem.

Todos os residuos coletados deverao ser transportados pela CONTRATADA ate o Aterro Sanitario da 
empresa contratada por este municipio, este localizado no municipio de Anchieta/SC, devidamente 
licenciado para tal fim.

i Diariamente sao gerados no municipio em termos de media aproximadamente 8.905 Kg (Oito Mil 
Novecentos e Cinco quilos) de residuos domiciliares e comerciais (8,9 ton/dia), considerando que nos 
meses de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro esta media e superior a esse valor devido a temporada 
de verao onde a cidade recebe turistas, enquanto nos demais meses essa media diaria e inferior ao valor de 
referencia;

1)

m)

• ”>

A CONTRATADA devera, se necessario, mediante determinagao expressa da CONTRATANTE, 
remanejar os percursos de coleta, realizar a pesagem dos residuos, devendo permitir o levantamento de 
informagoes sobre os setores para que mantenha os servigos sempre adequados.

E atribuigao da CONTRATADA executar o percurso fornecido, dando ciencia previa dos locais, dias e 
horarios em que o servigo sera executado, a todos os municipes, da forma que melhor Ihe convir.

E obrigagao da CONTRATADA dar ciencia previa dos locais, dias e horarios em que o servigo sera 
executado ao CONTRATANTE.

o)

P)

q)

mailto:licitacao@pmsas.nr.gov.br
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8. DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS

O numero, a capacidade e outras caracteristicas dos veiculos e equipamentos, ficam a criterio da 
proponente, desde que atendam no minimo as especificagdes apresentadas no quadro abaixo e respeite as 
seguintes condigoes:

a)

QuantidadeDescricao

Caminhao com carroceria coletora e compactadora de residues solidos 
com capacidade volumetrica de 15 m3 (quinze metros cubicos), 
fabricagao nao superior a 3 (tres) anos e dispositive para basculamento 
de container estacionario de ago.

2 Unidades

(Sendo 1 reserva)

As cagambas compactadoras para a coleta de lixo domiciliar deverao ter carregamento traseiro, 
serem adequadas ao chassis, fechadas para evitar despejo de residues nas vias publicas, providas de 
sistema de esvaziamento e descarga automatica, sem necessidade de mao-de-obra para o seu esvaziamento 
e serem dotadas de suporte para pa e vassouras;

b)

Os caminhoes coletores serao disponibilizados de forma que 01 (uma) unidade faga o servigo dec)
coleta, e 01 (uma) unidade fique de reserva para eventual prestagao de servigo.

A CONTRATADA devera fornecer todo e qualquer equipamento necessario para o bom desempenho 
do servigo, atendendo aos melhores padroes de limpeza.

A CONTRATANTE podera, a qualquer momento, exigir a troca do equipamento que nao atenda as 
exigencias dos servigos.

Os veiculos deverao trazer, alem de placas regulamentares, as indicagoes necessarias ao 
reconhecimento da CONTRATADA e telefone para reclamagoes, na forma estabelecida pela CONTRATANTE.

Os veiculos e equipamentos deverao ser mantidos em perfeitas condigoes de operagao, incluindo:

d)

e)

f)

g)

perfeito funcionamento do velocimetro, hodometro, tacografo e equipamento de sinalizagao (giroflexI.
ou similar);

perfeito estado de conservagao da pintura;II.

limpeza geral.III.

9. DO PESSOAL

Competira a CONTRATADA a admissao de mao-de-obra necessaria ao desempenho dos servigos 
contratados, correndo por sua conta, tambem, os encargos necessaries e demais exigencias das leis 
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenizagao de 
acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a CONTRATADA pelos danos causados por seus 
empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimonio publico ou a outrem.

a)
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Os funcionarios admitidos deverao possuir capacidade fisica e qualificagao que os capacite a 
executar os servigos inerentes ao objeto da presente licitagao.

So deverao ser admitidos candidates que se apresentarem com boas referencias e tiverem seus 
documentos em ordem. So poderao ser mantidos em servigo os empregados cuidadosos, atenciosos e 
educados com o publico.

d) A CONTRATANTE tera direito de solicitar a substituigao de pessoal, a qual devera se realizar dentro 
de 48 (quarenta e oito) boras, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do 
servigo. Se a dispensa der origem a agao na Justiga, a CONTRATANTE nao tera, em nenhum caso, 
qualquer responsabilidade.

e) Durante a execugao dos servigos e absolutamente vedado, por parte do pessoal da CONTRATADA, a 
execugao de outras tarefas que nao sejam objeto destas especificagdes.

f) Durante a execugao dos servigos sera terminantemente proibido aos empregados da CONTRATADA 
ingerirem ou estarem sob o efeito de bebidas alcoolicas ou substancias toxicas, e de pedirem gratificagoes 
ou donatives de qualquer especie.

A guarnigao ou qualquer funcionario da area operacional, devera apresentar-se uniformizada e 
asseada, com camisas ou camisetas fechadas, calgas, calgados e demais equipamentos de seguranga e 
protegao individual, como luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores, bone, entre outros, 
especificos para cada tipo de servigo.

h) A CONTRATADA devera manter um profissional devidamente habilitado pelo Conselho Fiscalizador 
competente ao seu registro, para supervisionar e fiscalizar a execugao dos servigos contratados.

b)

c)

g)

10. DA QUALIFICAGAO TECNICA

A proponente vencedora devera apresentar no documento de habilitagao, os seguintes documentos:

Atestado de Capacidade Tecnica emitido por Pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, em 
nome da proponente, comprovando ter desempenhado de forma satisfatoria a prestagao de servigos 
pertinente ao objeto licitado, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Tecnico do profissional 
indicado como responsavel tecnico da proponente;

Licenga Ambiental Estadual em nome da proponente para servigos pertinente ao lote objeto licitado;

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo-CAU, ou ainda de outro Conselho Fiscalizador, conforme o caso, da PESSOA JURIDICA 
(EMPRESA PROPONENTE);

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo-CAU, ou ainda de outro Conselho Fiscalizador, conforme o caso, da PESSOAFISICA 
(RESPONSAVEL TECNICO);

Comprovagao do vinculo empregaticio entre o responsavel tecnico elencado no subitem "d" e a 
proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, podendo tambem ser 
comprovado atraves de contrato de trabalho. Para dirigente ou socio de empresa, tal comprovagao podera 
ser feita atraves da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

• ^

b)

c)

d)

e)

mailto:licitacao@pmsas.nr.gov.br
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Declaragao de plena disponibilidade de veiculos a serem utilizados na execucao dos servigos objeto 
licitado (ANEXO VI);

Declaragao de que a proponente dispora de pessoal treinado de acordo com a legislagao vigente, 
para execugao dos servigos objeto licitado (ANEXO VII);

Declaragao de que a proponente dispora de Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - 
PCMSO e Programa de Prevengao de Acidentes de Trabalho -PPRA (ANEXO VIII);

f)

g)

h)

11. DA PLANILHA DE GUSTOS

Devera ser elaborado 01 (uma) planilha de custo, conforme modelo Anexo deste Edital ou ainda podera ser 
utilizado modelo que a proponente ja possua.

Importante: Caso a empresa nao apresente as planilhas de custos junto a proposta de pregos, a mesma 
sera DESCLASSIFICADA.

A proponente devera justificar na planilha quando excluir itens relacionados e a mesma julgar 
desnecessario.
Da mesma forma a proponente podera incluir itens nao propostos pelo municipio, desde que nao majore o 
limite de valor global proposto pelo contratante, a proponente devera justificar a inclusao, desde que 
aprovada pelo municipio.
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EDITAL DE PREGAO N° 0106/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 977/2021

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREQO POR LOTS

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta porta a porta de residues solidos 
classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ANEXO II
MODELO DE DECLARAQAO UNIFICADA

(Papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana

PREGAO PRESENCIAL N° 0106/2021

, com sede na, CNPJ n°Pelo presente instrumento, a empresa..............................
atraves de seu representante legal infra-assinado, que:

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela 
Lei n.° 9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nao empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores 
na condigao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situagao no mesmo documento).

1.

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou 
contratar com a Administragao Publica.
2.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
licitatorios, instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa e o(a) Sr.(a),

CPF n°.............................. ,cuja fungao/cargo e. (socio
administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura da Ata de Registro de 
Preqos/Contrato.

3.

Portador(a) do RG sobn° e

Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou fungao 
publica impeditiva de relacionamento comercial com a Administragao Publica.

Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as

4.

5.
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autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direpao ou de assessoramento ate o terceiro grau, na 
forma da Sumula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Declaramos para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisites de 
habilitagao exigidos no respective edital de licitagao, e que assumimos inteira responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados, e que estamos cientes das condigoes estabelecidas no 
edital bem como prazos e forma de entrega, e condigoes de recebimento.

6.

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagao futura referente e este 
processo licitatorio, bem como em caso de eventual contratagao, concordo que a Ata de Registro de 
Pregos/Contrato seja encaminhado para o seguinte enderego:

7.

E-mail: 
Telefone: ()

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragao 
junto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados 
anteriormente fornecidos.

8.

Nomeamos e constituimos o senhor(a)
, para ser o(a) responsavel para acompanhar a execugao da Ata de Registro de 

Pregos/Contrato, referente ao Pregao Presencial n.° N° 0106/2021 e todos os atos necessaries ao 
cumprimento das obrigagoes contidas no instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de 
Pregos / Contrato.

, portador(a) do CPF/MF sob9.
n.°

de 2021.

Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa 
(Nome Legivel/Cargo)
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EDITAL DE PREOAO N° 0106/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 977/2021

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREQO POR LOTE

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta porta a porta de residues solidos 
classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ANEXO III

MODELO PADRAO DE DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO - ME/EPP 

(Papel timbrado da licitante)

, CNPJ n° , com sede naPelo presente instrumento, a empresa
....................................................... atraves de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do
artigo 299 do Codigo Penal, que se enquadra na situagao de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem 
assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situagao.

de 2021.

Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa 
(Nome Legivel/Cargo)

mailto:licitacao@pmsas.Dr.gQV.br
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EDITAL DE PREOAO N° 0106/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 977/2021

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREQO POR LOTE

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realizapao coleta porta a porta de residues solidos 
classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ANEXO IV
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(Papel timbrado da licitante)

__ , portado(a) da
CPF sob n°

__________________________________, A participar do procedimento licitatorio, sob a modalidade de
PREGAO PRESENCIAL N° 0106/2021, instaurado pelo Municipio de Santo Antonio do Sudoeste, na 
qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a 
proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem 
necessaries.

Credenciamos o(a) Sr. (a)__
cedula de identidade sob n° e

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente

de 2021.

Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa 
(Nome Legivel/Cargo)

mailto:licitacao@mrisas.pr.gov.br
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EDITAL DE PREOAO N° 0106/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 977/2021

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREgO POR LOTE

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta porta a porta de residues solidos 
classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ANEXO V
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato de fornecimento n° XXXXXXX, que entre si celebram de um lado o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de 
outro lado...........

Pelo presente instrumento particular que (Irma de um lado, o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, com sede na Avenida 
Brasil, 1431, estado do Parana, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor Ricardo Antonio Ortina, inscrito no CPF sob o n° 020.697.089-77 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e 

inscrita no CNPJ sob o n°
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteragoes subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrencia da licitaqao 
realizada atraves do Pregao Presencial n° 0106/2021, mediante as seguintes clausulas e condiqoes.

de. com sede na cidade de , doravante designada CONTRATADA, estando as

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contrataqao de empresa especializada para realizaqao coleta porta a porta de residuos solidos classe II oriundos do municipio e 
transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ITENS

Codigo do 
produto/

Descricao do produto/service Unidade de 
medida

Lote Item Marca do 
produto

Quantidade Prego
unitario

Preqo total

service

LOTE: 
001 - 
Lote 001

TOTAL

PARAGRAFO UNICO - A execuqao devera ser em estrita obediencia ao presente Contrato, assim como ao Edital n° 0106/2021 - 
pregao presencial, observadas as especificacoes disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREgO

O preqo ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber e de R$ . 
presente contrato nao preve atualizaqao de valores.

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato sera de 
responsabilidade exclusive da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessaries para a completa execugao das suas 
obrigaqoes assumidas pelo presente contrato.

(........ ). e o

mailto:licitacao@pmsas.nr.gov.br
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em ate 30 (trinta) dias, contados a partir da apresenta^ao da Nota Fiscal, acompanha das CND’s FGTS, 
TRABALHISTA e FEDERAL e apos o recebimento definitive do objeto, atraves de transferencia eletronico para a conta bancaria da 
Contratada indicada pela mesma.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente sera efetuado apos efetivo cumprimento das obrigagoes assumidas 
decorrentes da contratagao, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas deverao ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente 
regularizada nos sens aspectos formais e legais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na 
forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicara na aprovagao definitiva do recebimento da mercadoria.

PARAGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento sera 
sustado ate que as providencias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARAGRAFO QUINTO - As faturas deverao ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no enderego descrito no 
preambulo deste contrato, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento nao haja expediente no MUNIClPtO, o pagamento sera efetuado no 
primeiro dia util subsequente a esta.

PARAGRAFO SET1MO - A Administragao Municipal nao esta obrigada a contratar todo quantitative de servigos/materials constantes 
neste contrato.

PARAGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 0106/2021 - pregao presencial e 
consequente contrato, sao provenientes dos recursos vinculados a Secretaria de Administragao. Os recursos orgamentarios correrao 
por conta da seguinte dotagao:

Dotagoes
Funcional programatica Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte

3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
Conta da despesaExercicio da despesa

05.005.18.541.2602.2016 51110302021

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidoes comprovando a sua 
situagao regular perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS. A CONTRATADA devera ainda, 
manter durante toda a vigencia do contrato as condigoes de habilitagao especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e 
Municipal e Justiga do Trabalho).

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/ EXECUCAO

PARAGRAFO PRIMEIRO- As coletas deverao obedecer ao cronograma fornecido pelo Departamento de Urbanismo e/ou Vigilancia 
Sanitaria, de forma a manter regularmente a prestagao dos servigos, e estar ciente que o mesmo podera sofrer alteragoes no decorrer 
do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO- As coletas nao poderao no seu intervalo entre uma e outra coleta, ultrapassar o periodo de 48 boras sem a 
prestagao dos servigos.

PARAGRAFO TERCEIRO- Aos dias de feriados no decorrer da semana, exceto no Sabado e Domingo, as coletas deverao ser repostas 
dia seguinte, sem que haja acumulo de residues nas residencias e sem prejuizo da sequencia do seguimento do calendario de 

coletas.

PARAGRAFO QUARTO- A coleta regular consiste no recolhimento, manual e/ ou mecanizado, dos residues solidos gerados nos 
domicilios, estabelecimentos comerciais e congeneres, farmacias, hospitals, clinicas, postos de saude, laboratorios, e demais que 
produzam esses residuos, devidamente acondicionados em sacos plasticos e/ ou recipientes aprovados pela municipalidade, e no seu 
transporte de veiculos apropriados, do ponto de geragao ao local de destinagao final adequado e devidamente licenciado (Aterro 
Sanitario).

PARAGRAFO QUINTO- A coleta devera ser executada em todas as vias piiblicas oficiais e abertas a circulagao, ou que venham a ser 
abertas durante a vigencia do Contrato, desde que acessiveis aos veiculos, que devera ocorrer em marcha reduzida. Nos casos em que 
nao haja possibilidade de acesso ao veiculo coletor, a coleta devera ser feita manualmente ou por outro metodo aprovado pela 
CONTRATANTE, devendo esta ser informada das condigoes de trafego quando da ocorrencia de problemas.

no
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CLAUSULA QUINTA - DAS CONDUCES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

PARAGRAFO PRIM El RO - O objeto deste edital sera dado como recebido conforme:

PARAGRAFO SEGUNDO - Definitivamente, apos a verificagao das especificagdes tecnicas, de qualidade. Caso confirmada a 
conformidade com as especificaqoes tecnicas, a Nota Fiscal sera atestada pela area responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao 
da execucao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Administraqao rejeitara, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto 
neste Termo de Referencia. Se, apos o recebimento provisorio, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com 
o especificado, com defeito ou incomplete, a empresa fornecedora sera notificada para que providencie, dentro do prazo a ser 
determinado, a correcao necessaria.

PARAGRAFO QUARTO - O objeto deste edital sera dado como recebido conforme:

PARAGRAFO QUINTO - Independentemente da aceitapao, a empresa fornecedora devera garantir a qualidade dos servipos fornecidos 
pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administrapao, as suas expensas, aquele que apresentar 
falha ou defeito durante o recebimento e o periodo de cobertura da garantia.

PARAGRAFO SEXTO - Na hipotese de substituipao, o contratado devera faze-la em conformidade com a indicapao da Secretaria 
Municipal de administrapao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da notificapao por escrito, mantidos o prepo inicialmente 
contratado. Sendo que o ato do recebimento nao importara na aceitapao.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBSERVANCES E DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO- A coleta e o transporte ate o destine final dos residues gerados que constituem este objeto sao de exclusiva 
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO SEGUNDO- Ao realizar o transporte dos residues, alem de estar de posse da documentapao exigida pelas normas 
vigentes, devera identificar o veiculo transportador, ficando a mesma obrigada a disponibilizar motorista qualificado.

PARAGRAFO TERCEIRO - A contratada oferecera a contratante romaneio (MTR - Manifesto de Transporte de Residues) de retirada 
dos residues, especificando a classe, tipologia e respectiva quantidade coletada, aplicando-se este procedimento para todas as coletas 
efetuadas.

PARAGRAFO QUARTO - A contratada transportara os residues atraves de frota propria (resguardando o direito de contratapao de 
terceiros), conforme Autorizapoes e Licenpas Ambientais de Operapao, expedidas pelos seus orgaos fiscalizadores que Ihe competem, 
conforme o caso.

PARAGRAFO QUINTO - A contratada se obriga a prestar os servipos dentro das exigencias dos orgaos ambientais federais, estaduais e 
municipais, com mao-de-obra especializada e qualificada, equipamentos, utensilios, brucks, veiculos, entre outros, para a competente 
execupao dos servipos.

PARAGRAFO SEXTO - A contratada se obriga a cumprir todas as normas, procedimentos, disposipoes e demais resolupbes atinentes, 
bem como se obriga a cumprir a todas as determinapoes que vierem a existir relacionadas ao objeto do presente instrumento, 
responsabilizando-se pelos danos, que objetivamente ou subjetivamente, dolosa ou culposamente, venha causar a contratante, ou a 
terceiros.

PARAGRAFO SETIMO - A contratada suportara integralmente as despesas de alimentapao, hospedagem, deslocamento e transporte 
dos seus empregados, prepostos e contratados para a execupao dos servipos, bem como os respectivos riscos.

PARAGRAFO OITAVO - A contratada fara com que seus empregados e/ou prepostos trabalhem devidamente uniformizados e 
protegidos por EPI’s (Equipamentos de Protepao Individual) necessaries ao trabalho e ao risco existente, obedecendo as normas de 
seguranpa e medicina do trabalho, conforme legislapao em vigor, eximindo, toda e qualquer responsabilidade que possa recair sobre o 
contratante.

PARAGRAFO NONO - A contratada e a unica responsavel administrativa e financeiramente, por eventuais danos causados ao meio 
ambiente e a qualquer pessoa em razao de contaminapao, acidentes ou qualquer outro fato decorrente da execupao da prestapao dos 
servipos, desde o momento da coleta e durante o transporte ate a destinapao final dos residues solidos.

PARAGRAFO DECIMO - A contratada assume inteira responsabilidade por todos os impostos que recaem ou venham a recair sobre os 
equipamentos utilizados bem como aqueles decorrentes da atividade e dos servipos prestados.
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PARAGRAFO DfeCIMO PRIMEIRO - Cada veiculo compactador devera ser acompanhado de uma equipe de 01 (um) motorista e de, no 
minimo, 04 (quatro) coletores, devendo cada caminhao dispor de pas e vassouras.

PARAGRAFO DfeCIMO SEGUNDO - Os coletores deverao apanhar e transportar os recipientes com preocupa?ao, esvazia-los 
completamente, com cuidados necessaries para nao danifica-los e evitar a queda de lixo nas vias publicas, e repor ao local de origem.

PARAGRAFO DEC1MO TERCE1RO - Todos os residues coletados deverao ser transportados pela CONTRATADA ate o Aterro Sanitario 
da empresa contratada por este municipio, este localizado no municipio de Anchieta/SC, devidamente licenciado para tal fim.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Diariamente sao gerados no municipio em termos de media aproximadamente 8.905 Kg (Oito Mil 
Novecentos e Cinco quilos) de residues domiciliares e comerciais (8,9 ton/dia), considerando que nos meses de Novembro, Dezembro, 
Janeiro e Fevereiro esta media e superior a esse valor devido a temporada de verao onde a cidade recebe turistas, enquanto nos 
demais meses essa media diaria e inferior ao valor de referencia;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A CONTRATADA devera, se necessario, mediante determinaqao expressa da CONTRATANTE, 
remanejar os percursos de coleta, realizar a pesagem dos residues, devendo permitir o levantamento de informaqoes sobre os setores 
para que mantenha os serviqos sempre adequados.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - E atribuiqao da CONTRATADA executar o percurso fornecido, dando ciencia previa dos locais, dias e 
horarios em que o serviqo sera executado, a todos os municipes, da forma que melhor Ihe convir.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - E obrigaqao da CONTRATADA dar ciencia previa dos locais, dias e horarios em que o serviqo sera 
executado ao CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Competira a CONTRATADA a admissao de mao-de-obra necessaria ao desempenho dos servigos 
contratados, correndo por sua conta, tambem, os encargos necessarios e demais exigencias das leis trabalhistas, previdenciarias, 
fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenizagao de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo 
a CONTRATADA pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimonio publico ou a outrem.

PARAGRAFO DECIMO NONO - Os funcionarios admitidos deverao possuir capacidade fisica e qualificacao que os capacite a executar 
os servigos inerentes ao objeto da presente licitagao.

PARAGRAFO VIGESIMO - So deverao ser admitidos candidates que se apresentarem com boas referencias e tiverem seus documentos 
em ordem. So poderao ser mantidos em servigo os empregados cuidadosos, atenciosos e educados com o publico.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - A CONTRATANTE tera direito de solicitar a substituigao de pessoal, a qual devera se realizar 
dentro de 48 (quarenta e oito) boras, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do servigo. Se a dispensa 
der origem a agao na Justiga, a CONTRATANTE nao tera, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Durante a execugao dos servigos e absolutamente vedado, por parte do pessoal da 
CONTRATADA, a execugao de outras tarefas que nao sejam objeto destas especificagoes.

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Durante a execugao dos servigos sera terminantemente proibido aos empregados da 
CONTRATADA ingerirem ou estarem sob o efeito de bebidas alcoolicas ou substancias toxicas, e de pedirem gratificagoes ou donatives 
de qualquer especie.

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - A guarnigao ou qualquer funcionario da area operacional, devera apresentar-se uniformizada e 
asseada, com camisas ou camisetas fechadas, calgas, calgados e demais equipamentos de seguranga e protegao individual, como 
luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores, bone, entre outros, especificos para cada tipo de servigo.

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - A CONTRATADA devera manter um profissional devidamente habilitado pelo Conselho Fiscalizador 
competente ao seu registro

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

As boas praticas de otimizagao de recursos, redugao de desperdicios e menor poluigao se pautam em alguns pressupostos e 
exigencias, que deverao ser observados pela Contratada, que devera fazer uso racional do consumo de energia e agua, adotando 
medidas para evitar o desperdicio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redugao de consumo e uso racional da agua, cujo(s) encarregado(s) deve(m) 
atuar como facilitador(es) das mudangas de comportamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Dar preferencia a aquisigao e uso de equipamentos e complementos que promovam a redugao do consumo 
de agua e que apresentem eficiencia energetica e redugao de consumo.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Evitar ao maximo o uso de extensoes eletricas.

PARACiRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientagoes referentes a redugao do consume de energia e agua. Dar 
preferencia a descarga e torneira com controle de vazao, evitando o desperdicio de agua.

PARAGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessaries, para a execugao dos 
servigos.

PARAGRAFO SEXTO - Proporcionar treinamento periodico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade, em especial sobre 
redugao de consume de energia eletrica, de consumo de agua e destinagao de residues solidos observando as normas ambientais 
vigentes.

PARAGRAFO SETIMO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, orientagao sexual ou estado civil na selegao de 
colaboradores no quadro da empresa.

PARAGRAFO OITAVO - Conduzir suas agoes em conformidade com os requisites legais e regulamentos aplicaveis, observando tambem 
a legislagao ambiental para a prevengao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos 
servigos, como exige a Lei n° 9.985/00.

PARAGRAFO NONO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na 
execugao das atividades da empresa, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas e baterias, lampadas fluorescentes e 
frascos de aerossois, pneumaticos inserviveis, produtos e componentes eletroeletronicos que estejam em desuso e sujeitos a 
disposigao final, considerados lixo tecnologico.

PARAGRAFO DECIMO - E proibido incinerar qualquer residue gerado;

PARAGRAFO DfiCIMO PRIMEIRO - Nao e permitida a emissao de ruidos de alta intensidade;

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A contratada devera observar no que couber, durante a execugao contratual, criterios e praticas 
de sustentabilidade, como:

Dar preferencia a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressao de documentos;
Em caso de necessidade de envio de documentos a contratante, usar preferencialmente a fungao “duplex” (frente e verso), 

bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
Priorizar a aquisigao de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atoxico ou biodegradavel.
Devera, se possivel, adotar praticas de sustentabilidade e de racionalizagao no uso de materiais e servigos, incluindo uma 

politica de separagao dos residues reciclaveis descartados e sua destinagao as associagoes e cooperativas dos catadores de materiais 
reciclaveis, conforme Decreto n. 5.940/2006.

Capacitar seus empregados, orientando que os residues nao poderao ser dispostos em aterros de residues domiciliares, areas 
de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Armazenar, transportar e destinar os residues em conformidade com as normas tecnicas especificas.

CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condigdes ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor 
pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigagoes do CONTRATANTE: 

efetuar o pagamento ajustado;
esclarecer a CONTRATADA toda e qualquer duvida, em tempo habil, com relagao ao fornecimento; 
manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

a)
b)

c)
d)

e)

il

a)
b)
c)

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigagoes da CONTRATADA:

entregar/executar o objeto, de acordo com as especificagoes do Anexo I do Edital do Pregao Presencial n° 
0106/2021 e da Clausula Primeira deste instrumento;

I responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestagao obrigacional, incluindo mao-de-obra,
seguros, encargos sociais, tributes, transporte e outras despesas necessarias para o fornecimento do objeto do Contrato;

responsabilizar-se pela integral prestagao contratual, inclusive quanto as obrigagoes decorrentes da inobservancia

a)

b)

c)
da legislagao em vigor;

atender aos encargos trabalhistas;
assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus 

representantes, na execugao do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagao que possa surgir em 
decorrencia dos mesmos;

d)
e)

f) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os casos
determinados pela urgencia dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverao ser confirmados por escrito, dentro do prazo maximo
de 03 (tres) dias uteis;

manter todas as condigoes exigidas para habilitagao e qualificagao exigidas no Edital do Pregao Presencial n°g)
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0106/2021, durante a vigencia do Contrato.
E de responsabilidade da contratada, tomar todas as precaupoes necessarias quanto a proteqao de funcionarios no 

local de execupao dos services, cabendo toda a responsabilidade na ocorrencia deste a CONTRATADA.
Local de execugao: A ser estabelecido pelo Departamento de urbanismo,
Durante a realizagao das atividades, os funcionarios deverao tratar os visitantes com educaqao e cordialidade, 

auxiliando em qualquer diivida que os mesmos tiverem, e acatando qualquer reclamaqao, a qua! devera ser levada a conhecimento 
imediato da contratante.

k) A coleta e o transporte ate o destine final dos residues gerados que constituem este objeto siio de exclusiva responsabilidade da 
contratada.

h)

i)
j)

Ao realizar o transporte dos residues, alem de estar de posse da documentagao exigida pelas normas vigentes, devera identificar o 
veiculo transportador, ficando a mesma obrigada a disponibilizar motorista qualificado.

1)

m) A contratada oferecera a contratante romaneio (MTR - Manifesto de Transporte de Residues) de retirada dos residues, 
especificando a classe, tipologia e respectiva quantidade coletada, aplicando-se este procedimento para todas as coletas efetuadas.

n) A contratada transportara os residues atraves de frota propria (resguardando o direito de contrataqao de terceiros), conforme 
Autoriza?6es e Licences Ambientais de Operapao, expedidas pelos seus orgaos fiscalizadores que Ibe competem, conforme o caso.

o) A contratada se obriga a prestar os serviqos dentro das exigencias dos orgaos ambientais federais, estaduais e municipais, com 
mao-de-obra especializada e qualificada, equipamentos, utensilios, brucks, veiculos, entre outres, para a competente execuqao 
dos serviqos.

p) A contratada se obriga a cumprir todas as normas, procedimentos, disposiqoes e demais resolugoes atinentes, bem como se obriga 
a cumprir a todas as detenninacoes que vierem a existir relacionadas ao objeto do presente instrumento, responsabilizando-se 
pelos danos, que objetivamente ou subjetivamente, dolosa ou culposamente, venha causar a contratante, ou a terceiros.

q) A contratada suportara integralmente as despesas de alimentaijao, hospedagem, deslocamento e transporte dos seus empregados, 
prepostos e contratados para a execugao dos servigos, bem como os respectivos riscos.

A contratada fara com que seus empregados e/ou prepostos trabalhem devidamente uniformizados e protegidos por EPI’s 
(Equipamentos de Protegao Individual) necessaries ao trabalho e ao risco existente, obedecendo as normas de seguranga e 
medicina do trabalho, conforme legislagao em vigor, eximindo, toda e qualquer responsabilidade que possa recair sobre o 
contratante.

r)

s) A contratada e a unica responsavel administrativa e financeiramente, por eventuais danos causados ao meio ambiente e a 
qualquer pessoa em razao de contaminagao, acidentes ou qualquer outro fato decorrente da execugao da prestagao dos servigos, 
desde o momento da coleta e durante o transporte ate a destinagao final dos residues solidos.

A contratada assume inteira responsabilidade por todos os impostos que recaem ou venham a recair sobre os equipamentos 
utilizados bem como aqueles decorrentes da atividade e dos servigos prestados.

t)

u) Cada veiculo compactador devera ser acompanhado de uma equipe de 01 (um) motorista e de, no minimo, 04 (quatro) coletores, 
devendo cada caminhao dispor de pas e vassouras.

Os coletores deverao apanhar e transportar os recipientes com preocupagao, esvazia-los completamente, com cuidados 
necessarios para nao danifica-los e evitar a queda de lixo nas vias publicas, e repor ao local de origem.

v)

w) Todos os residues coletados deverao ser transportados pela CONTRATADA ate o Aterro Sanitario da empresa contratada por este 
municipio, este localizado no municipio de Anchieta/SC, devidamente licenciado para tal fim.

x) Diariamente sao gerados no municipio em termos de media aproximadamente 8.905 Kg (Oito Mil Novecentos e Cinco quilos) de 
residues domiciliares e comerciais (8,9 ton/dia), considerando que nos meses de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro esta 
media e superior a esse valor devido a temporada de verao onde a cidade recebe turistas, enquanto nos demais meses essa media 
diaria e inferior ao valor de referenda;

y) A CONTRATADA devera, se necessario, mediante determinagao expressa da CONTRATANTE, remanejar os percursos de coleta, 
realizar a pesagem dos residuos, devendo permitir o levantamento de informagoes sobre os setores para que mantenha os servigos 
sempre adequados.

z) E atribuigao da CONTRATADA executar o percurso fornecido, dando ciencia previa dos locais, dias e horarios em que o servigo 
sera executado, a todos os municipes, da forma que melhor Ihe convir.

aa) £ obrigagao da CONTRATADA dar cienda previa dos locais, dias e horarios em que o servigo sera executado ao CONTRATANTE.
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bb) Competira a CONTRATADA a admissao de mao-de-obra necessaria ao desempenho dos services contratados, correndo por sua 
conta, tambem, os encargos necessarios e demais exigencias das leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e outras de 
qualquer natureza, bem como indenizacao de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a CONTRATADA pelos 
danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimonio publico ou a outrem.

cc) Os funcionarios admitidos deverao possuir capacidade fisica e qualificacao que os capacite a executar os services inerentes ao 
objeto da presente licitacao.

dd) So deverao ser admitidos candidates que se apresentarem com boas referencias e tiverem seus documentos em ordem. So poderao 
ser mantidos em service os empregados cuidadosos, atenciosos e educados com o publico.

ee) A CONTRATANTE tera direito de solicitar a substituicao de pessoal, a qual devera se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) boras, 
de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do servico. Se a dispensa der origem a acao na Justica, a 
CONTRATANTE nao tera, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

ff) Durante a execucao dos servicos e absolutamente vedado, por parte do pessoal da CONTRATADA, a execucao de outras tarefas 
que nao sejam objeto destas especificacoes.

gg) Durante a execucao dos services sera terminantemente proibido aos empregados da CONTRATADA ingerirem ou estarem sob o 
efeito de bebidas alcoolicas ou substancias toxicas, e de pedirem gratificacoes ou donatives de qualquer especie.

hh) A guarnicao ou qualquer funcionario da area operacional, devera apresentar-se uniformizada e asseada, com camisas ou 
camisetas fechadas, calqas, calcados e demais equipamentos de seguranca e protecao individual, como luvas, capas protetoras em 
dias de chuva, coletes refletores, bone, entre outros, especificos para cada tipo de servico.

ii) A CONTRATADA devera manter um profissional devidamente habilitado pelo Conselho Fiscalizador competente ao seu registro

CLAUSULA NONA - DAS PENAS PELA INADIMPLENCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigacoes, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o 
complementem, as seguintes multas, sem prejuizo das sancoes legais da lei n° 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

Advertencia;
0,5% (cinco decimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte

a)
b)
inadimplida;

O atraso, para efeito de calculo da multa mencionada no subitem anterior sera contado em dias corridos, a partir do 1° diac)
util subsequente ao termino do prazo ajustado;

20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula contratual, excetod)
prazo de entrega;

Caso a vencedora nao efetue a entrega/execucao do objeto, incidira multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
respectiva nota de empenho, por inexecucao total do objeto, sem prejuizo das outras sancoes cabiveis.

A multa sera descontada dos creditos constantes da fatura, ou outra forma de cobranca administrativa ou judicial.

e)

0
CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAQOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais os acrescimos ou supressoes contratuais que se fizerem 
necessarias em ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificacao Judicial da 
CONTRATADA, nas seguintes hipoteses:

infrigencia de qualquer obrigacao ajustada.
liquidacao amigavel ou judicial, concordata ou falencia da CONTRATADA.
se a CONTRATADA, sem previa autorizacao do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito 

decorrente deste contrato.
os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n0 8.666/93.

a)
b)
c)

d)

PARAGRAFO PR1MEIRO - A CONTRATADA, indenizara o CONTRATANTE por todos os prejuizos que esta vier a sofrer em decorrencia 
da rescisao por inadimplemento de suas obrigacoes contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisao do Contrato, o CONTRATANTE, pagara a CONTRATADA, apenas os valores dos 
materiais entregues e aceitos ate a data respectiva.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEGISLAQAO APLICAVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposi?6es expresses na Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e suas alteragoes posteriores, 
na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, no Codigo Civil Brasileiro, no Codigo Comercial Brasileiro e em outros 
referentes ao objeto, ainda que nao explicitadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita por meio de protocolo. Nenhuma outra 
forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PULICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato sera publicado no periodico dos Atos Oficiais do Municipio de Santo Antonio do 
Sudoeste-Pr, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1°, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA REVOGAQAO E ANULAQAO

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste o direito de revogar a licitagao por razoes de interesse publico 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la em virtude de vicio insanavel.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A declaragao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos atos que 
diretamente dele dependam.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da declaragao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicara 
expressamente os atos a que ela seestende.

PARAGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitagao nao gera obrigagao de indenizar pela Administragao.

PARAGRAFO QUARTO - A nulidade da contratagao opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato, 
ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja produzidos.

PARAGRAFO QU1NTO - Nenhum ato sera declarado nulo se do vicio nao resultar prejuizo ao interesse publico ou aos demais 
interessados.

PARAGRAFO SEXTO - A revogagao ou anulagao sera precedida de procedimento administrative, assegurado o contraditorio e a ampla 
defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

PARAGRAFO SETIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitagao e o Prefeito Municipal de Santo Antonio do 
Sudoeste.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIG6ES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposigoes gerais:

Em ocorrendo a rescisao do presente contrato, em razao do inadimplemento de obrigagoes da CONTRATADA, esta 
ficara impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrera as penalidades previstas no Artigo n° 87 
da Lei 8.666/93.

a)

A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagoes decorrentes 
da execugao deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciaria, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do 
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuizos causados a terceiros.

b)

O presente Contrato Administrative sera encaminhado atraves de correio eletronico, para o enderego de e-mail 
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitagao, competindo ao Contratado a impressao e assinatura do instrumento em 02 (duas) 
vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitagoes da Prefeitura Municipal, em ate 05 (cincol dias apos o 
sen recebimento.

c)

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, sera disponibilizada por 
correio eletronico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Pago Municipal a partir de 05 (cinco) dias apos o protocolo da 
entrega das vias originais prevista no item anterior.

O fiscal responsavel pela execugao do contrato sera o senhor(a) ALEX GOTARDI;

As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execugao 
deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quern quer que seja, aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intennedio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
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compensa?ao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer especie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal 
ou de corrupqao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio economico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou 
indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condiqoes estabelecidas no edital n° 0106/2021 - Pregao Presencial e na proposta apresentada pela CONTRATADA, sao partes 
integrantes deste instrumento, independentemente de transcriqao.

PARAGRAFO UNICO - Serao incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificaqoes que venham a ser 
necessaries durante a sua vigencia, decorrentes das obrigaqoes assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a 
prorrogaqao de prazos e normas gerais de services.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUCESSAO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletronico de dados) de igual teor e forma, na 
presenca das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, 
elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Parana, nao obstante qualquer mudanqa de 
domicilio da CONTRATADA, que em razao disso e obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificaqoes, 
citaqao inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 16 de setembro de 2021

CONTRATANTE

CONTRATADO
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EDITAL DE PREGAO N° 0106/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 977/2021

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREQO POR LOTE

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta porta a porta de residues solidos 
classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ANEXO VI

A Comissao de Licitagao do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste.

DECLARAQAO DE ESTRUTURA VEICULAR

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagao, sob 
a modalidade Pregao Presencial N° 0106/2020 e sob as penas da Lei e sangoes administrativas 
cabiveis, que disponibilizara veiculos para serem utilizados na execugao dos servigos ora 
licitados, incluindo veiculo reserva, com capacidade volumetrica de 15m3 e adequados ao perfeito 
cumprimento do objeto.

LOCAL e DATA

NOME LEGIVEL e ASSINATURA



003320
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANA
Avenida Brasil, 1431 -centro-CEP85.710-000 

CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacao(ir/:pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000*lr0M0D0SU00S

1A-11-51

EDITAL DE PREGAO N° 0106/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 977/2021

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREQO POR LOTE

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta porta a porta de residuos solidos 
classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ANEXO VII

A Comissao de Licitagao do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste.

DECLARAQAO DE PESSOAL CAPACITADO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagao, sob 
a modalidade Pregao Presencial N° 0106/2020 e sob as penas da Lei e sangoes administrativas 
cabiveis, que dispomos de pessoal treinado e capacitado de acordo com a legislagao vigente para 
a execugao dos servigos ora licitados.

LOCAL e DATA

NOME LEGIVEL e ASSINATURA
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EDITAL DE PREGAO N° 0106/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 977/2021

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREQO POR LOTE

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta porta a porta de residues solidos 
classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ANEXO VIII

A Comissao de Licitagao do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste.

DECLARAQAO DE PCMSO E PPRA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagao, sob 
a modalidade Pregao Presencial N° 0106/2020 e sob as penas da Lei e sangoes administrativas 
cabiveis, que dispomos de Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional-PCMSO e 
Programa de Prevengao de Acidentes de Trabalho-PPRA, adequados ao perfeito cumprimento do 
objeto.

LOCAL e DATA

NOME LEGIVEL e ASSINATURA
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ANEXO VI - Orienta^oes para gera^ao da proposta de pre^os em programa 
especifico do municlpio.

Passo 1 - Baixe em seu computador o programa CADPROPOSTA , que se encontra no site do 
municlpio no endere^o www.pmsas.pr.gov.br e salve em pasta especlfica, somente com o 
programa o arquivo da proposta podera ser aberto e preenchido.
2. verifique sempre se o programa que voce tem e a mesma versao do programa disponivel no 
site, senao ele deve ser atualizado.
3 - PREENCH1MENTO DA PROPOSTA DE PRE^OS
3.1 No e-mail enviado pelo municipio seguiu anexo, o edital e o arquivo da proposta, conforme

exemplo- ^op0513^0832013-651
3.1.1 Esse arquivo so podera ser aberto e preenchido com o programa ESPROPOSTA.EXE;
3.2 Para informar os valores e as marcas dos produtos contidos no anexo proceda da 
seguinte forma:
3.2.2 Acesse a pasta onde salvou os arquivos, e clique duas vezes em cima do arquivo
CADPROPOSTA.EXE, aparecera a seguinte tela:_______________________________________

0©®'!» Fmissao rie Proposta

Arquivo de Proposta
“D

Lotes j Produtos/Servipos |
I Pteqo Maximo I|NomedoLoleNs Lote

6 flaw:edor iposta

VersSo: 1.1.2.7Equiplano Slstemas - www.equlplano.com.br'Quinta, 31 de Janeiro de 2013

!J Iniciar as 0 v .J Faceboot; .. EDITAl 201./”' 00) Webma- Propostafir LUBPIFICASi O l TP AQLH ..

Tela do Programa
3.2.3 No campo Arquivo de Proposta, clique uma vez sobre o botao com reticencias, no canto 
superior direito. Procure pelo arquivo proposta.esl

http://www.pmsas.pr.gov.br
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• Imisaaia rt*r ^wpoela
Aiqurvo de PiopKrsta □r
Lotes j Piodu*ot/Se«vi^o* |

TNome do Lo»eN» Lo»e

? ;xiAbril

E»«minai: I C3 19 PP AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMO’ (S Cf IED-

i .

DocumorJos
recenJot

0
Desklop

Mous
documentosm

Meti compaladof

3 [ ]Nome do «qurvo: [Pioposlo 
A/quivoi do »ipo: | LicKe^Ses

AbtK

Cane elar j~3

j j SH s*“© a s-»
Equlplano Sistemas - www.equlplano.corn.br VtersSo: 1.1.2.7Quarta, 13 de Mai to de 2013

a iniciar 3 HOiflAf rV-85 c Mire:iptf> de <> Pi/.»p«/5ta

3.2.4 - A seguinte tela ira aparecer:
Wm.EniiSsAo de 1‘rnpnsta

Aiquivo do Pioposla

Nfl Ucilacao Exotcpcio ModalidadeEnlidado
000019 f 2013 [Pregao Piosencial|Munic[pio de Fiancisco Bolliio 

Lolos | Piodutos/Seivipos |

I Prepo Maximo |In,Ns Lote
■V.'Ti 0i)0,00.Loir* 001001

© Dados do iomacodoi I $ Sai'^ Brava, p i^r Imprimir proposla

versSo: 1.1.2.7Equlplano Sistemas - www.equiplano.com.brQuarta, 13 de Marco de 2013

. Inicar 31 El'ITlil fMpd1** de ■SCP ■ Municljv.''- de Prcrpost tPK AQi.rl’.ilr.iV"• C»te

3.2.5 Voce trabalha com duas guias: Lotes e Produtos/Servi^os. Inicialmente, voce vai na guia 
Lotes, seleciona o lote em questao e va para a outra guia: Produtos Servifas:

http://www.equlplano.corn.br
http://www.equiplano.com.br
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<►. Lniissao cle Proposta

Arquivo de Pioposla
“D

ModalidadeN» Licilat3o Exeiclcb 
r 000019 | ' 2013 fPregSo Presencial

Enlidade
|Murucipio de Francisco Bellrio

Lotes Produlos/Servifos

TPrago Unilario] Prepo T olalfQlde. |Llr»d[ Pteyo UnMax. IMarcaN1 llem|Nome
0.00VElCULO AUTOMOVEL. NOVO, ZERO KM. COM AS 

VEfCULO TIPO VAN. NOVO. ZERO KM. COM AS SE(
3.00 UN 
3.00 UN

24 800.00 
46 800.00

001
0.00002

Clique duple pa«a visuafcai Detalhes do Produto/Servipo

Prefo Total do Lots: 0,00

K'j Dados do jomecedor ■Wi Imprimir proposla

Versao: 1.1.2,7Equiplano Slstemas - www.equlplano.com.brQuarta, 13 de Marpo de 2013
t6V'4(isen • MUrtopm de Fr 23 tt'lfAl [Modo deCo ■ O Proposla1ft luW AOUI5ICAO C*. Iniciar «! c

3.2.6 Voce vai perceber que existe dois campos a serem informados: Marca e Prefo Unitario. O 
valor devera ser digitado utilizando o formato 99999,9999. Nao coloque o ponto decimal para 
separar a casa dos milhares, apenas a virgula para a separagao dos centavos.

3.2.7 Os valores devem ser digitados, sempre respeitando a coluna do Pre^o Unit. Max. para cada 
item. 0 valor digitado jamais podera ultrapassar o valor estipulado nessa coluna, bem como o 
programa nao vai deixar que isso aconte^a.

3.2.8 Em seguida, clique no botao Dados do Fornecedor (da empresa). 0 programa apresentard a 
seguinte tela: (ao preencher, observe os parametros, utilize apenas numeros, sem parenteses, 
traces ou barras)

http://www.equlplano.com.br
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______________________________________ -• tmiswSn de

Atqutvo do Pfoposto

jl \Lieilseao\201 3\19 P= AOUISIOiO DE VElCULOS AUTOM0VEIS E UT ll.l TAEilO'APiorx.iM o-.l

N* LicitacSo Exorci'cio ModolidadeEntidade
2013 fPiegJo Prolancial000019 [;Mumc[pio do FtanciscoBoRiSo

Lotos Piodutos/Sotvivos | 
N' llem[Norne 1'iV Dodo;; du Foniecifdur

VElCULO AUT 
VEiCULO TIPC

001 !^nocod«T]|
002

Jomo “ Possoa 
r Eisica <? Juiidica

indoiogo' Ntimoio “ Complemontor
UP' CEPCidado"Bairro mi r7

CekilorT elefone Fox■-maH rr
Telelone do contadotInsciicSo E stadual InsciiipSo Municipal Nome do contadoiCNPJ •

rr/
Dados bancAnos 

3anco UF Data do abeilutaNome Cidado ContaAgOncia

r^] r~3 t -r •r
Ptazo do entioga/execuiSoValid ado da pioposta (em dias)Miciootriptosa 

r Sim NSo
Fomecodot onquadiado como mcioeroptesa ou emptesa do 
pequeno potto (para obrot os benolicios da loi cotriplomentaf 
n* 123/20061 I

* campos obtlgatdnos

Bopiesenlante | Quadto sociot&io I Fechai

Pr©{o TotAl do Lole: 0,00

I Dados do jotneeodor |

Qua-ta, 13 do Margo de 2013

«So.(3 LV-I- Impnmx pioposta

Equlptano Sistemas - www. equtplano. com. bf VersSo: 1.1.2.7a 2J EDIIAt (Mododo o.IB Q T l« PP A'.iUI41',A" W5 iniciar Prcjpo&C^« f’ MMnMKpK* da Ft

3.2.9 No botao “Representante" concluir as informa^oes: (representante legal da empresa, que 
assina a proposta de precos].

j-.-nx■ • fmissAo tin Pm past n
Arquivo do Proposta ______________________________________________ ____________
|LALicitacao\2013\19PPAQUISIc40 DE VElCULOS AUTOMOVEIS E UTILITiiFIIOS\Pioposta.o«l

Entidade Exeicfcio M od alidadeNB LicitocSor 2013 [Ptogao Presoncial000019 |jMunicrpio de Francisco BeltrSo

Produtos/Serwicos jLotos

....................... -x1[ Dodqa il«> FornoccUorN* Item | Nome
VElCULO AUT
VEICULO Til

001
Fomecedor I |

002
Nome ’ Pessoa

BSPl<» Rttprociriitonti-'

RGCPF-Nome “ rr
Nurnero ComplementoEndorecor

UF - CEPCidado •Bairro r^irr
T elefoneE-mail

r
“ campos obrigatdrios

0.1 Eochar

n« 123/2006).

* campos obrlgatdrlos

Bepresentante ”I fluadro societario I lll*l Eochar

0,00Prefo Total do Loto:

Q Dados do jornecedor | £o»a 13-— Imprimir pioposta

VersSo: 1.1.2.7.com.brEqulplano Slstemas -Quarta, 13 de Margo de 2013

I 21 KUITAr I'Modo rte CO. C- Propop.aIniciar @ c at Mubroiptb rio hi

3.2.10 Preencher o quadro societario: (concluidas as informa^oes do primeiro socio, salvar e abrir 
documento em branco para inscrifao do segundo, e assim

!
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sucessivamente:
* X[- • finis&an de Pi<>|iost<)

Aiquivo de Pioposla
“J|LALidlacao\2013M9 PPAQUISICAO DE VElCULOS AUTQMOVEIS E UTILIlARIOSSPioposIa.esI

ModalidadeN' LicilafSo ExeicfcioEnlidade
2013 |Pieg3o Ptesencial000019 [[m umc ipio de Francisco B eltiSo

Piodulos/Seivi^^-—Loles r- mm'i* Quadra sacintarii)Ng HefnjNome

V' D f |JS001 VEfCULOAUT
002 VEfCULO TIPC

| NomeCPF / CNPJ

Nome ■ Pessoa 
r £ f sica (• Juidica

ComplcmentoNumeioEndeieco

CEPUFCidadeBaiito

r~3r
Fax CelulaiT eleloneE -mail

T elefone do contad™CNPJ • lnscii?So Estadual InscrigSo Municipal Nome do contadoi

/
Dale do legislio " Numeio do legislio "T ipo de legislio •T ipo de caigo ou lungSo ■

3] rzi r
* campos obrlgatorios

[&! fechar

PrefO Total do Lote: 0,00

^ Dados do (omecedoi I ®£ai,fira,ai Imprimir pioposla

VersSoi 1.1.2.7Equlplano Slstemas - www.equlplano.com.brQuarta, 13 de Margo de 2013

a _ aT„ iniciar &■ c <» SI EdlTAl IMOdndeCo.a» lApp AOUISIC&O DF: '• IvVjfJieipKS r'i . 'Jr F'topdsta

3.2.11 Uma vez inclmdas estas informa^oes clique no botao Fechar e, logo ap6s, no botao Gravar 
Propostas.

4. TERMING DO PREENCHIMENTO
Apos o termino da digitafao/grava^ao de todos os itens:
4.1 Salvar o arquivo PROPOSTA.ESL em unidade de armazenamento (CD-R ou Pen-Drive) em 
bom estado, bem acondicionado, para que nao sofra danos. (Importante: testar no EsProposta, o 
arquivo que foi gravado no CD ou Pen-Drive);
4.2 No botao imprimir proposta imprimir o documento e coletar assinatura;
- Acondiciona-los em envelope adequado e identificado, conforme orientates deste Edital.

4 PONTOS A SEREM OBSERVADOS:
1Q) AO DIGITAR 0 VALOR NAO USAR PONTO.
EX: 1520 (CERTO) - EX: 1.520,00 (ERRADO)
2s) AO DIGITAR O VALOR DA MERCADORIA, SEMPRE RESPEITAR A COLUNA DO VALOR
mAximo unitArio.
3Q) DEPOIS DE TER BAIXADO O ARQUIVO ESPROPOSTA.EXE, O MESMO PODERA SER 
ARMAZENADO NUMA PASTA EM SEPARADO, POIS SERA UTILIZADO O MESMO PROGRAMA, 
QUANGO FOR PARTICIPAR DE NOVAS LICITA^OES COM O MUNICfPIO, QUE REQUEIRAM TAL 
RECURSO. (conferir a versao)
4s) AO SALVAR O ARQUIVO EM MEIO ELETRONICO (CD-ROMM OU PEN-DRIVE), 
RECOMENDA-SE TESTAR 0 ARQUIVO GRAVADO E AINDA POSSUIR EM MAOS OUTRA COPIA 
ALTERNATIVA NA ABERTURA DA LICITAQAO).
5e) 0 arquivo da proposta.es! e o arquivo que deve ser enviado eletronicamente e nao o arquivo 
Esproposta.exe que e o programa.

http://www.equlplano.com.br
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TERMO DE AUTORIZACAO DE ABERTURA DE LICITAQAO

O PREFEITO MUNICIPAL, na qualidade de Ordenador de Despesas, responsavel pela 
Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuigoes legais e,

Considerando, a necessidade da Contratagao de empresa especializada para realizagao 
coleta porta a porta de residues solidos classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro 
Sanitario Licenciado.

Considerando, o Parecer Contabil no qual atesta que os gastos com esta licitagao nao 
comprometem os recursos minimos destinados a saude e a educagao, havendo adequagao 
orgamentaria e financeira da despesa, a Lei Orgamentaria em vigor neste exercicio, bem como, 
compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) e saldo 
orgamentario suficiente conforme exarado pela Contadora deste Municipio.

Considerando, o Parecer Juridico opina pela viabilidade da Contratagao de empresa 
especializada para realizagao coleta porta a porta de residues solidos classe II oriundos do 
municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado., via Pregao, ao custo maximo de R$
997.097,64 (Novecentos e Noventa e Sete Mil e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Quatro 
Centavos), emitido pela Procuradora Juridica deste Municipio.

Resolve:

Autorizar a realizagao da supracitada despesa;
Determinar ao Departamento de Licitagdes o impulse do procedimento adequado a 
selegao de fornecedor/prestador atraves de licitagao ou contratagao direta, 
conforme for a hipotese mais vantajosa ao Erario Municipal.

i.

n.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santo Antonio do Sudoeste - Parana, 15/ 21.

RICARDO AN^OJIIO ORTINA 
Prefeito Municipal

mailto:licitacaol@pmsas.pr.gov.br


000328
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANA
Avenida Brasil, 1431 -centro-CEP85.71-000 

CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacaolfi;pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

AVISO DE LICITAQAO
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 106/2021 

PROCESSO N° 977/2021 
AMPLA CONCORRENCIA

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Parana, por seu Prefeito 
Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria n° 
30.064/2021, no uso de suas atribuigoes legais, avisa aos interessados que realizara no dia 
29/09/2021, as 14:00 boras, a abertura da licitaqao na modalidade de Pregao Presencial, menor 
prego Por lote, que tem por objeto: Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta 
porta a porta de residuos solidos classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario 
Licenciado.

Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitagao, juntamente com o 
credenciamento: 29/09/2021, as 14:00 boras.

Local da realizagao da sessao publica do pregao: sala do Departamento de Licitagoes, na sede da 
Administragao Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1° andar, centro, na cidade de Santo Antonio 
do Sudoeste - Parana.

Edital na Integra, inclusive com anexos, a disposigao no Departamento de Licitagoes, no mesmo 
enderego e no site www.pmsas.pr.gov.br licitagoes. Demais informagoes telefone (46) 3563-8000 e 
ainda por e-mail licitacao l@pmsas.pr.gov.br.

15 de setembro de 2021.Santo Antonio do Sudl

NIC ORTINA 
Prefeitb''Mu nicip al

RICARDO

^t^gliSniELIONETE K. DA SILVA 
Pregoeira

ERDAODEPUBUCACAfCERTIDAODEPlJ&iiCA£AO (ceRUDAODEPUBUCACAO . U
DATA : I

fiPiCAO :

QDATA; DATA .
no 'f T)QATORN At. JORNAL..

0. l

^3 60ED1CAO: ED1CAO :
DEPARTAM^NT^pj LICITACAO j DEPART PE LICIT AC AO

http://www.pmsas.pr.gov.br
mailto:licitacao_l@pmsas.pr.gov.br
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 0105/2021
PROCESSO N° 975/2021
LICITACAO AMPLA CONCORRENCIA

O Prefeito do Munidpio de Santa Maria do Oeste, Estado do Parand, 
no uso de suas atribu^oes legais, e de acordo com as Leis 363/2013 e 
369/2013.

RESOLVE:
O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do 
Parana, por sen Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO 
ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria n° 20.612/2021, no 
uso de suas atribuigoes legais, avisa aos interessados que realizara no 
dia 04/10/2021, as 09:00 boras, a abertura da licita^ao na modalidade 
de Pregao Presencial, menor pre90 Por lote, que tem por objeto: 
Contrata9ao do serviijo de elaboragao de um Projeto Arquitetonico 
para criagao do Centro Integrado de Convivencia Edil Traiano.

ART. 1° Nomear TATIANE GAWSKI, portadora do CPF N° 
086.783.859-01, para ocupar o cargo de DIRETOR 
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, de acordo com 
as leis 363/2013 e 369/2013.

ART. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Santa Maria do Oeste, 15 de Setembro de 2021.
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitagao, 
juntamente com o credenciamento: 04/10/2021, as 09:00 boras.OSCAR DELGADO 

Prefeito Municipal
Local da realizagao da sessao publica do pregao: sala do 
Departamento de Licitagdes, na sede da Administragao Municipal, na 
Avenida Brasil, 1431, 1° andar, centra, na cidade de Santo Antonio do 
Sudoeste - Parana.

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima

Codigo Identificador:AE64A8D2

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 

SUDOESTE
Edital na Integra, inclusive com anexos, a disposigao no Departamento 
de Licitagdes, no mesmo enderego e no site www.pmsas.pr.gov.br 
licitagdes. Demais infonnagdes telefone (46) 3563-8000 e ainda por e- 
mail licitacao 1 @pmsas.pr.gov.br.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
AVISO DE LICITACAO Santo Antonio do Sudoeste, 14 de setembro de 2021.

AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 0104/2021 
PROCESSO N° 973/2021
LICITACAO COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% (VINTE E
CINTO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEOUENO PORTE, CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48, DA

RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito Municipal

ELIONETEK. DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeira

Publicado por:
Elionete Castiglioni 

Codigo Identificador:6EA31800
LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do 
Parana, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO 
ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria n° 20.612/2021, no 
uso de suas atribuigdes legais, avisa aos interessados que realizara no 
dia 30/09/2021, as 09:00 boras, a abertura da licitagao na modalidade 
de Pregao Presencial, menor prego Por item, que tem por objeto: 
Contratagao de Servigos Funerarios para a Secretaria Municipal de 
Assistencia Social do Munidpio de Santo Antonio do Sudoeste.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
AVISO DE LICITACAO

AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 106/2021 
PROCESSO N° 977/2021 
AMPLA CONCORRENCIA

Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitagao, 
juntamente com o credenciamento: 30/09/2021, as 09:00 boras.

K)cal da realizagao da sessao publica do pregao: sala do 
Departamento de Licitagdes, na sede da Administragao Municipal, na 
Avenida Brasil, 1431, 1° andar, centra, na cidade de Santo Antonio do 
Sudoeste - Parana.

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do 
Parana, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO 
ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria n° 30.064/2021, no 
uso de suas atribuigdes legais, avisa aos interessados que realizara no 
dia 29/09/2021, as 14:00 boras, a abertura da licitagao na modalidade 
de Pregao Presencial, menor prego Por lote, que tem por objeto: 
Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta porta a 
porta de residues solidos classe II oriundos do municipio e transporte 
ate Aterro Sanitario Licenciado.
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitagao, 
juntamente com o credenciamento: 29/09/2021, as 14:00 boras.

Edital na Integra, inclusive com anexos, a disposigao no Departamento 
de Licitagdes, no mesmo enderego e no site www.pmsas.pr.gov.br 
licitagdes. Demais infonnagdes telefone (46) 3563-8000 e ainda por e- 
mail licitacaol@pmsas.pr.gov.br.

Local da realizagao da sessao publica do pregao: sala do 
Departamento de Licitagdes, na sede da Administragao Municipal, na 
Avenida Brasil, 1431, 1° andar, centra, na cidade de Santo Antonio do 
Sudoeste - Parana.

Santo Antonio do Sudoeste, 14 de setembro de 2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito Municipal

Edital na Integra, inclusive com anexos, a disposigao no Departamento 
de Licitagdes, no mesmo enderego e no site www.pmsas.pr.gov.br 
licitagdes. Demais infonnagdes telefone (46) 3563-8000 e ainda por e- 
mail licitacaol@pmsas.pr.gov.br.

ELIONETE K. DA SIL VA CASTIGLIONI
Pregoeira

Publicado por:
Elionete Castiglioni 

Codigo Identificador:9B5C0E45
Santo Antonio do Sudoeste, 15 de setembro de 2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito MunicipalMUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

AVISO DE LICITACAO

http://www.pmsas.pr.gov.br
http://www.pmsas.pr.gov.br
mailto:licitacaol@pmsas.pr.gov.br
http://www.pmsas.pr.gov.br
mailto:licitacaol@pmsas.pr.gov.br


* 00033(1Parana , 16 de Setembro de 2021 • Diario Oficial dos Municipios do Parana • ANO X | N° 2350

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeira

AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL (ALFACE E PAO CASEIRO), PARA ATENDER O 
PROGRAMA PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTACAO ESCOLAR), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 
E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL. Mais 
esclarecinientos poderao ser obtidos no Edificio da Prefeitura 
Municipal, no horario comercial, pelo tone: (043) 3565-1252, e-mail: 
licitacao@saojosedaboavista.pr.gov.br, ou atraves do site: 
http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br/. Os interessados deverao 
apresentar a documenta<?ao necessaria ate a data de 07 de outubro de 
2021, ate as 10:00 boras.

Publicado por:
Elionete Castiglioni 

Codigo IdentificadorrODOEDD 1E

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
CONCESSAO DE DIARIAS

Sao Jose da Boa Vista, 15 de setembro de 2021.
CONCESSAO DE DIARIAS -
Nome Jo3o F.lizeu Bernardo

JOSE lAzaro ferraz
Prefeito Municipal

Cargo/Funvao Comrolc Inlcmo
Data 15/09/2021
Quantidadc I (uma)
Valor RS 60,00 Publicado por:

Willys Manoel Barbosa 
C6digo Identificador:ED78B417

Destino Imbau- PR.
Viajcm para a Cidade dc Imbau, para reprcscntar o prefeito 
municipal na rcuniao com prefeitos e prefeitas sobre o ratcio 
do ICMS do Projeto Puma c para tratar dc assuntos de 
intercssc do Municipio.

Motlva?ao

DIVISAO DE LICITA^OES
AVISO DE LICITACAO PREGAO N° 71/2021 - FORMA: 

ELETRONICO
CONCESSAO DE DIARIAS -
Nome Murillo Guilhcrmc Bczcrra dc Souza
Cargo/Funvao Scercliirio Municipal de Adniinislraijao

O Municipio de Sao Jose da Boa Vista-PR torna publico que fara 
realizar processo licitatorio na modalidade Pregao Eletronico que tern 
por objeto a “Aquisiqao de tapete pedagogico para estar auxiliando o 
professor no desenvolvimento de atividades pedagogicas e 
recreativas”. A sessao se dara no dia 29/09/2021, a partir das 
OShOOmin no ambiente virtual da plataforma comprasnet - UASG: 
987883. Valor Maximo R$ 1.031,84 (mil e trinta e um reais e oitenta e 
quatro centavos). Mais esclarecimentos poderao ser obtidos no 
Edificio da Prefeitura Municipal, no horario comercial, pelo fone: 
(043) 3565-1252, e-mail: licitacao@saojosedaboavista.pr.gov.br. Os 
interessados poderao obter o edital completo nos sites: 
http://www.saojosedaboavisla.pr.gov.br 
www.comprasgovemamentais.gov.br.

DitU
^■'Iliu.ul,'

WfoT

15 09/2021
I (uma)
RS 60.00

Destino Imbau - PR.
Viajcm para a Cidade dc Imbau, para reprcscntar o prefeito 
municipal na rcuniao com prefeitos e prefeitas sobre o rateio 
do ICMS do Projeto Puma e para tratar de assuntos de 
intercssc do Municipio.

Motivafao

Publicado por: 
Joao Elizeu Bernardo 

Codigo Identificador:E4F30ACD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
PORTARIA 312/2021

ou

Sao Jose da Boa Vista, 15 de setembro de 2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JERONIMO DA SERRA - 
ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES 
LEGAIS. WILL VS MANOEL BARBOSA

Pregoeiro Oficial
Publicado por:

Willys Manoel Barbosa
Codigo Identificador: 1E2E4F6A

RESOLVE:

CONCEDER, ao Sr. RODRIGO PROENCA DA SILVA, 
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, contratado por esta 
^Afeitura Municipal em 03/07/2007 conforme Portaria 126/07 de 
^m)7/2007, 20 (vinte) dias de ferias a que tern direito pelo periodo de 
trabalho de 03/07/2017 a 02/07/2018, a partir de 22/09/2021, devendo 
retomar ao trabalho em 12/10/2021.

DIVISAO DE LICITACOES
AVISO DE LICITACAO PREGAO N° 72/2021 - FORMA: 

ELETR6NICO

O Municipio de Sao Jose da Boa Vista-PR toma publico que fara 
realizar processo licitatorio na modalidade Pregao Eletronico que tern 
por objeto a “Aquisi^ao de portas e janelas de vidro temperado com 
instalaqao completa, para a Creche Municipal Santa Terezinha”. A 
sessao se dara no dia 01/10/2021, a partir das OShOOmin no ambiente 
virtual da plataforma comprasnet - UASG: 987883. Valor Maximo 
R$ 38.049,22 (trinta e oito mil quarenta e nove reais e vinte dois 
centavos). Mais esclarecimentos poderao ser obtidos no Edificio da 
Prefeitura Municipal, no horario comercial, pelo fone: (043) 3565- 
1252, e-mail: licitacao@saojosedaboavista.pr.gov.br. Os interessados

edital

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Sao Jeronimo da Serra, 15 de setembro de 2021

VENICIUS DJALMA ROSA 
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris 

Codigo Identificador:08FEF744
poderao
http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br 
www. comprasgo vernamen tai s. go v ,br.

obter completo sites:o nos
ou

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Sao Jose da Boa Vista, 15 de setembro de 2021.
DIVISAO DE LICITACOES 

AVISO PARA CHAMAMENTO PUBLICO - PARA 
CREDENCIAMENTO N0. 05/2021

WILLYS MANOEL BARBOSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa 

Codigo Identificador:23AAD471
O MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA, ESTADO DO 
PARANA, toma publico para conhecimento dos interessados, que esta 
procedendo ao CHAMAMENTO PUBLICO para 
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA

fins de

mailto:licitacao@saojosedaboavista.pr.gov.br
http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br/
mailto:licitacao@saojosedaboavista.pr.gov.br
http://www.saojosedaboavisla.pr.gov.br
http://www.comprasgovemamentais.gov.br
mailto:licitacao@saojosedaboavista.pr.gov.br
http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO PO SUDOESTE 
ESTADO DO PARANA
aviso de ucmgAo

EDITAL DE PREGAO PRESENC1AL N“ 106/2021 
PROCESSO N" 977/2021 

AMPLA CONCORRENC1A
ComWim *• • cxr

PINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria n° 30.064/2021, no 
aso de suas alribuifdes legals. avisa aos interessados que realizara 

no dia 29/09/2021, as 14:00 boras, a abertura da licilacjao na 
lalidade de Pregao Presencial. menor pre(o Por lore, que tem por 
.■to: Contrataqao de empresa espectalizada para realizasao coleta

e
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIAL DE FLOR DA SERRA DO SUL 
Portaria 011/2021

Converte Ferias em Abono Pecuniario
JOAO MARIANO DE OLIVEIRA, Presidente da Camara 
Municipal de Plot da Serra do Sul - Parana, no uso de suas 

atribuifdes legais que Ihe s3o conferidas por lei: 
RESOLVE

Art I" - Converter em abono pecuniario 10 (dez) dias de ferias 
da Servidora Fiibltca Municipal Sra FRANCIANE DE SOUZA 

ANDREGHETTO PIMENTEL, lotada do cargo efetivo de 
Assessora Juridica, correspondente ao pcriodo aquisitivo 05/04/2020 

a 04/04/2021
Art. 2° - Esta Ponaria emrara em vigor na data de sua publicasSo, 

revogadas as disposi^oes em contrano

transporte ate Aterro Sanitario Liccnciado 
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e ItabilitafSo. 

juntamente com o credcnciamento: 29/09/2021. as 14 00 boras 
Local da realizasao da sessJopiiblica do pregao sala do 

Departamento de Licitafdes. na sede da Admimstragao Municipal, 
na Avenida Brasil, 1431, 1° andar. centro, na cidadc de Santo 

Antonio do Sudoestc - Parana 
Edital na integra, inclusive com anexos, a disposicao no 

Departamento de Licitagoes. no mesmo endere^o e no site www 
pmsas pr gov.br licitapfics Denials mforma^oes telefone (46) 3563- 

8000 e ainda por e-mail licitacaol@pmsas.pr.gov.br.
Santo Antonio do Sudoeste, 15 de setembro de 20

I I 1 rTr~i':i"l

21

RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefcito Municipal

Flor da Serra do Sul. 14 de setembro de 2021

JOAO MARIANO DE OLIVEIRA 
Presidente

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI 
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM.JESUS DO SUL 
ESTADO DO PARANA 

UCITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 70/2021

LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME, EPP e ME I 
Regido pela Lei n” 10.520/02 e subsidianamente pela Lei n° 

8.666/93
OB3ETO Services de recuperacao do rolo compactador CAT CS - 

423E. SERIE G4D32502. ANO 2009
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Contendo a proposta de 

cos c os documentos de habilitafSo e a abertura da sessao piiblica 
pregdo, dar-se-a as 13:30 boras, do dia 01/10/2021 na Prefeit 

Municipal, a Av. [pirgpga, 72, na cidade de Bom Jesus do Sul-PR:
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS as 13:45 

boras do dia 01/10/2021
EDITAL O edital devera ser retirado diretamente no site 
do Municipio Informncocs atraves do e-mail bcitacoes@ 

bomjesusdosul pr.gov.br ou pelo fone 46 3548-2000.
Bom Jesus do Sul-PR, 14/09/2021

HELIO JOSE SURD I 
Prefcito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM.JESUS DO SUL 
ESTADO DO PARANA 

LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 68/2021 

LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEI 
Regido pela Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente pela 

Lei n° 8.666/93
OBJETO: Aquisi^ao de materiais para decoracao natalina 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Contendo a proposta de 

os docLinentos de babilitacao e a abertura da sessao piiblica 
o pregao, dar-se-a as 0Sh30min, do dia 30/09/2021 na Prefcitura 

Municipal, a Av, Iptranga, 72, na cidade de Bom Jesus do Sul-PR 
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS is 08h45min 

do dia 30/09/2021
EDITAL: O edital devera ser retirado diretamente no site 
do Municipio. Informagdes atraves do e-mail: !icitacoes@ 

bomjesusdoaul.pr.gov.br ou pelo fone: 46 3548-2000 
Bom Jesus do Sul-PR, 13 de setembro de 2021

"—-vl • U>
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HELIO JOSE SURDI 

Prefcito Municipal

r<Mo«w> lfttevffcv«Wi|t«4 - or

ESTADO DO PARANA 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul 

Edital n° 4/2021.
Modalidade: Tomada de Pre^o 
Tipo da Licita^ao: Menor Pre90 

Entidade Promotora: Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus do Sul.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL. 
ESTADO DO PARANA, inscrita no CNPJ n“ 01612443/0001-04, 
com sede a Avenida Iptranga n0 72. Bom Jesus do Sul - Parana, 

torna publico e para conhecimento dos interessados que reabzaia a 
abertura dos envelopes contendo a proposta de pre^os da referida 
Tomada de Prego, is 08h5:30mtn do dia 2 de agosto de 2021, na 
forma da Lei n” 8666 de 21 de junho de 1993 e suas altera(6es 

posteiiores para PavunentafSo poliedrica com pedras irregulares 
Copia do Edital pode ser rebrada no site do Municipio. infoi 
complemcntares podem ser obtidas na Prefeitura atraves do e-mail 

licitacocs@bomjesusdosul pr.gov.br ou pelo telefone (46)3548-2000.
Bon: Jesus do Sul - PR. 13 de julho de 2021
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A MUNICIPAL DE BOM JESU5 DO SUL 
ESTADO DO PARANA 

LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 69/2021 

LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEI 
Regido pela Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente pela 

Lei n° 8.666/93
OBJETO: Aquisicao de materiais eletricos. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Contendo a proposta de 
precos e os documentos de habilitafSo e a abertura da sessao piiblica 

do pregao, dar-sc-a as 13h30min, do dia 30/09/2021 na Prefeitura 
Municipal, a Av. Ipiranga, 72, na cidadc de Bom Jesus do Sul-PR 

INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 13h45min do 
dia 30/09/2021

EDITAL: O edital devera scr retirado diretamente no site 
do Municipio. Informafocs atraves do e-mail hcttacoes@ 

bomjesusdosul.pr.gOv.br ou pelo fone 46 3548-2000.

Bom Jesus do Sul-PR, 13 de setembro de 2021.
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0 Complexo Hospitalar 

Uopeccan atende mangas, 
^olescentes e adultos com 

cancer, visando como 

principal objetivo a prevengao, 
diagnostico e tratamento, 
transplantes de TMO 

Autologo (Transplantes i 
de Medula Ossea) e 1 

transplante de ffgado. ■

<# HOSPITAL DO CANCCR

UOPECCAN

c/soaS? 'Deer 6eu, iynp&tjte' de, h^enda, poAo, &- 
HoApdzd, do- Cdnceh, XLepeccaru:As doagoes em dinheiro podem ser realizadas 

de qualquer cidade nas seguintes contas bancarias:
Voce pode ajudar pessoas em 
tratamento do cancer doando 

seu imposto de renda, de forma 
facil e sem custo. 

Basta enviar urn e-mail solicitando 
a participagao da sua empresa para 
pronon@uopeccan.org.br ou atraves 

dos telefones (45) 2101-7025 / (45) 9 9109-2445.

Cascavel - Banco do Brasil
Agencia: 3508-4/ Conta Corrente: 6878-0
CNPJ 81.270.548/0001-53

Umuarama - Banco do Brasil
Agencia: 3508-4/ Conta Corrente: 106878-4
CNPJ: 81.270.548/0002-34

VasneA jun£&6 uni/i, pa/ia, cesydUuteh, & Co^isricuM/ujui) e,
pfioiege/v pacierdeA esn, Oudasyberdo- orhcodog^co-j que, edoo- no- gAupo- de, 'uaco-. 

Conhega outras formas de doagoes no site da Uopeccan: uopeccan.org.br

mailto:pronon@uopeccan.org.br
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Detalhes processo licitatorio
------------------------------------------------------------------------------------ Informa^des Gerais-

Entidade Executora MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Ano* 2021

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* ^Qg

Modalidade* Pregao

Nurnero edital/processo* 977

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credito
Instituigao Financeira

Contrato de Emprestimo

Descrigao Resumida do Objeto* Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta porta a porta de
residues solidos dasse II oriundos do muniefpio e transporte ate Aterro Sanitario 
Licendado.

Forma de Avaligao Menor Prego 
Dotagao Orgamentaria* 0500518541260220160000000000

V

Prego maximo/Referencia de prego - 997.097,70
R$*

Data de Langamento do Edital 16/09/2021 

Data da Abertura das Propostas 29/09/2021 17/09/2021Data Registro

NOVA Data da Abertura das Propostas Data Registro

Data de Langamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Ha itens exclusivos para EPP/ME? Nao 
Ha cota de participagao para EPP/ME? Nao

V/

Percentual de participagao: o,00V*

Trata-se de obra com exigencia de subcontratagao de EPP/ME? Nao 
Ha prioridade para aquisigoes de microempresas regionais ou locais? Sim

V

V

Data Cancelamento

Editor EitcJuir

CPF: 2226905936 (Logout)


